STYREMØTE NMKL
Møtetid

16.06.2021 KL. 19:00

Møtested
Oppmøte

Teams
Styret.
Ernst Evensen, Kirsti Danielsen, Stig Hovland, Christian Bakke, Jan Teigen,
Harald Bruflot, Espen Rokne John-Petter Gundersen og Anita Dreng (for
Andreas Hervik).

39/21

Godkjenning av innkalling

Innkalte

Saksbeskrivelse

•
•
•

40/21
Saksbeskrivelse

41/21
Saksbeskrivelse

Referat fra forrige styremøte

•

Saksbeskrivelse

11.05.2021
- endelig godkjenning av referatet: Ok
- oppfølgingspunkter:
Revidering Instruks. Alle ser gjennom, spesielt sine oppgaver og
kommer med innspill før neste styremøte.
Kristi purrer FKF om å endre mailadresse for utstillingskritikker i
Fuglehunden.

WEB-siden, brosjyrer, vervebrosjyrer, infomateriale mm

•

•

42/21

Valg av referent: Kristin
Er møtet beslutningsdyktig? Ja
Saker under eventuelt: Instruktør- og dommerkurs

Oppfølging av tidligere beslutning om å oppdatere de
dokumentene vi har, evt lage nye.
Kirsti, Ernst og Andreas følger opp og kommer med forslag.
Dokumentene må legges ut digitalt slik at alle, også DK-er,
henviser/bruker samme, oppdaterte versjoner.
Websiden: Behov for oppdateringer?
Arrangementer opprettes som dette på fb.
Se sak 47/21 om publisering av prøveresultater

Avlsråd Grosser, ARG
• RAS
Det jobbes med, herunder spørreundersøkelse som skal sendes
ut. Utfordrende å nå ut til eiere som ikke er medlem i klubben.
• NKK-avlsrådskurs 2022
Rådet har ett medlem som har gjennomgått kurset, så ingen
derfra deltar nå.
• Indekser
Christian sender indekser for begge rasene til Tom Jacobsen for
vasking.
• Andre saker
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43/21
Saksbeskrivelse

Avlsråd Kleiner, ARK
•
•
•

•
•

44/21
Saksbeskrivelse

45/21
Saksbeskrivelse

46/21
Saksbeskrivelse

RAS
Se ARG
Oppdatering avlskriterier iht vedtak årsmøtet 2019
Det er sendt web-redaktør for publisering.
NKK-avlsrådskurs 2022
Ingen i rådet har kurset fra før. Rådet diskuterer deltakelse. Dette
er noe som bør prioriteres.
Indekser
Se ARG
Andre saker

Utstillingsrådet
• Referat fra Sommersamlingen, evt. Oppfølgingspunkter
Samlingen var en suksess med rundt 65 personer og 30 hunder.
Tungvint at rådet i etterkant måtte skrive inn alle
utstillingskritikkene selv da NKK ikke gjorde det.
Bestiller flere rosetter så vi har noen år fremover. Styret er enige
om at vi fortsetter praksisen med at rosetter er gratis for
deltakere.
• Andre saker

Jaktrådet
• Startrevolver; status
Fire nye søknader er sendt politiet. 16-20 ukers behandlingstid.
For å få ut våpen før dette må søkers (les: leder) våpenkort
fremvises.
• Andre saker
Status pr dato: 19 påmeldte til prøven i Tvedestrand, 15 til
Malungen – i tillegg til 21 på treningsdagen.
Jobber med høstsamlingen. Utfordrende å finne terreng. Dato
ikke satt.

Jubileum og NM skog
• Planlegging av arrangementene
Jubileum:
Det blir pinsehelgen på Toftemo, Dovre. Utstillingsrådet er i gang
med bestillinger. Utstilling blir 5. juni. Trenger flere folk enn
Utstillingsrådet i komite. Kristin spør om Bjørn Larsen kan bidra,
gjerne som overkikador.
NM Skog:
Sted og tid ikke endelig avklart, men trolig siste helgen i august i
Stjørdalområdet. John Petter har kontakt med Hans Ove
Ingulfsvann om sondering lokalt. Ernst er prøveleder. Det er
behov for bistand fra flere, og Ernst trekker inn folk etter behov.
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47/21
Saksbeskrivelse

48/21
Saksbeskrivelse

49/21
Saksbeskrivelse

50/21

Fuglehunden
• Plan for stoff videre og frister
Frist 10. juli. Aktuelt stoff: Sommersamling, Randsverk
blodsporkurs, apportprøve Tvedestrand og Malungen mm. Leder
jaktrådet skriver leder.
• Publisering av prøveresultater
Det blir fort veldig mange resultater å publiserer, både på
nettsiden, fb og i Fuglehunden. Redaktørene våre vurderer
oppsamling av gratulasjoner. Viktig med bredde og inkludering,
dvs ikke bare de som får topppremier blir gratulert.
Nettside å følge med på resultater: Royalura.com
• Fra Generalforsamlingen FK 2020
Leder refererte fra generalforsamlingen og eiermøtet 16. juni:
Viktig at Fuglehunden ikke blir et konfliktforum, heller ikke på
klubbens egne sider. Alle klubber må gjerne spille inn (ønsker
om) felles stoff. Flere av klubbene jobber for å få DK-ene mer
aktive og til å sende inn stoff til bladet. Mange gode
tilbakemeldinger på bladet. Redaktør godt fornøyd med
klubbredaktørene. Viktig å huske på at ikke alle er jegere, og at
enda færre driver med utstillinger og prøver. Må være stoff for
alle.
• Annet

RU (Raseklubb Utvalget i FKF) – oppfølgingssaker
• Valpepriser – felles prisstrategi
Styret mener det er viktig at de som driver seriøst bidrar til å
holde prisene fornuftige. Vanskelig å styre andre. Veldig uheldig
med useriøse fôrvertavtaler. Harald og Ernst tar det med tilbake
til neste RU-møte.
• Utvidet VK – billett
Orientering om at vk-billett ble utvidet en sesong pga
hundesykdommen 2019 + corona. RU har bedt FKF om
ytterligere forlengelse. Ikke aktuelt for mange munstere.

Distriktskontaktene
• DK-forum: Respons på henvendelsen fra styret om samarbeid
mellom DK-ene. Oppfølging
Responsen var laber. Det var allerede opprettet en fb-side for
DK-er, men den er ikke brukt. Det variere veldig hvor aktive DKene er, men medlemsmassen er også ulik. Leder ringer alle DKene. De har en viktig funksjon som må fylles.
• Utarbeidelse av veileder for DK-er
Jan og Kristin starter på en retningslinje.
Innkomne saker/ post
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51/21
Saksbeskrivelse

•

Sekretær – aktuell kandidat
Styret enige i at leder tar kontakt med vedkommende med
intensjon om å inngå en avtale. Avtale med tidligere sekretær
sendes styret for kommentarer og endringsbehov.

Eventuelt, inkl. neste møte
• Tid for neste møte(r)
17. august 2021 på Teams.
Satser på fysisk møte etter det, tentativt på Lierkroa i oktober. Da
bes også alle i rådene med. Planlegger å få til en god og
overordnet diskusjon om hvor vi vil med rasene våre, herunder
endring av RAS-ene.
• Instruktør- og dommerkurs
Patrick Hansen og Stig Hovland deltar på fase 1 instruktørkurs
27.-29. august Holleia. Klubben betaler kurset, og deltakerne
forplikter seg til å bidra tilbake i klubbregi.
Ingen som deltar på ettersøksdommerkurset i NKK-regi.
• Til neste møte: Diskutere kjøreregler for gratis deltakelse på
treninger og prøver for de som er med på å arrangere.
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